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Jaarverslag van ons 47 werkseizoen.

Eind goed al goed?
Helaas niet dit jaar. Ons geplande feestelijke afsluiting kan niet doorgaan door de corona crisis. Maar het meest ingrijpend is het overlijden van Henk Baks.
Henk was een knotter van het eerste uur, dus waarschijnlijk heeft hij 47 seizoenen deel genomen
aan onze activiteiten en het nodige betekend voor het Nuenense Landschap. Hij had al wat langer
enkele aan doeningen maar bleef komen voor zover dat voor hem mogelijk was. Zelfs deze winter
kwam hij nog enkel uren om er toch bij te kunnen zijn en vertrok weer in alle stilte als zijn lichaam
dat aangaf. Henk zorgde o.a. ook voor onze bijzonderste ervaring met 112. In de Breugelse
Beemden werd Henk onwel en gelukkig was Derk erbij en adviseerde toch maar een ambulance te
bellen. Waar zitten jullie wilde de 112 juffrouw weten. In de Breugelse Beemden, dat is geen straat
naam, bij de ophaalbrug tussen Breugel en Nederwetten. Dat is geen straat naam. Vanaf dat
moment staat ook bij elke uitnodiging de dichts bijzijnde straatnaam en de coördinaten. Gelukkig
wist de ambulance ons toch te bereiken maar toen was het probleem dat de broeder niet met zijn
zondagse schoenen het moerassige weiland in wilde want hij moest nog de hele dag werken.
Welke maat vroeg een van de knotters en de schoenen werden vervangen door de laarzen van een
van de knotters. De broeder wilde hem toch wel graag bij de auto hebben maar dat was 100 meter
door het weiland en daar moest de brandweer voor komen. Mooi niet dat deden wij zelf wel even.
De sloot werd gedempt met alle aanwezige laders en Henk werd naar de auto op de dijk geholpen.
Daar constateerde de deskundige dat er gelukkig niet veel aan de hand was maar toch maar even
meenemen naar het ziekenhuis. Tijdens de evaluatie vertelde de broeder: dat wat jullie deden,
hem zelf naar de ambulance vervoeren, echt een uitzondering was.

Door de corona crisis moest
het afscheid van Henk in
kleine kring plaats vinden
waardoor wij ons medeleven
met Greet en de familie moesten beperken tot een kaart. Henk kon veel meer dan knotten, onder ander tekenen zoals deze tekening en ook ruimtelijke
beelden laten zien.

Terugblik op het seizoen 2019-2020
Zo; dat was weer een werkwinter. Veel gedaan en veel plezier gehad en sommigen zelfs wat spierpijn, weet je meteen dat je die ook nog hebt. De resultaten
liegen er niet om, we hebben weer enorm onze best gedaan. Wat zijn de bijzonderheden van dit jaar? We merken dat de gemiddelde leeftijd elk jaar met,
ruw geschat, ¾ jaar toeneemt. (ja even denken en dan snap je dat deze bewering klopt) Een van de gevolgen is dat er na de lunch meerdere mensen
afhaken om verschillende reden. Zoals vroeger onder Nijs, doorwerken tot het donker werd is er gelukkig/helaas niet meer bij! Verder de opkomst in
aantallen knotters zowel op zaterdagen als door de week neemt iets toe. Ook is er een kleine aanwas van nieuw leden, zij allen van harte welkom. Vonden
we in het verleden dat knotters altijd super gezond en dynamisch zijn, dit jaar hebben we toch een aantal van ons die serieuze gezondheidsproblemen
hebben. Het fijne is dan weer dat die ondanks hun pech
toch proberen regelmatig te komen en zo goed mogelijk
mee te doen. Dan het onvolprezen catering gebeuren: De
ingebouwde biologische klok bij knotters geeft aan, zonder
een uurwerk te raadplegen, wanneer het 10.30 uur
(koffietijd) of 12.30 uur (lunch tijd) is. Het fijne van het
geheel is dat de koffie of soep er ook op dat moment is,
waar we dan ook maar in de binnenlanden aan de slag zijn.
Alle koffiezetters en soepmakers verdienen een geweldige
dank. De koffie en
de soep zorgt
voor een
rustmoment en
voor de nodige
uitwisselingen van
kennis, ervaringen
en ideeën.

Kapstokken: De overgangsfase
tussen handwerk en mechanisch werk.

Het haasje:
Wij promoten op velerlei wijze en momenten “draag een helm” Ondanks onze natuurvriendelijke bezigheden hebben we nog geen invloed op het dierenrijk.
Piet, het jonge haasje, zag grote wezens op twee poten aankomen met lawaai en allerlei zaken die er gevaarlijk uitzagen. Gelukkig kon hij zich goed
verbergen in zijn “leger” en bleef daarin doodstil zitten zoals zijn moeder hem geleerd had. Daar was weer zo’n vreselijk lawaai maar nu wel heel erg
dichtbij. Toen werd het donker in zijn ogen en zijn hersens werkte niet meer. Op de eeuwige jachtvelden verbleef hij nog lang en gelukkig, wel met flinke
hoofdpijn.

De pendeldienst:
Een deel van onze werkgebieden liggen niet vlak bij een goed berijdbare weg en daarom hebben we nogal eens zo’n zaterdag dat we 3 keer heen en terug
moeten lopen en blijft er weinig tijd over voor het broodnodige knotten. Een van deze locaties is de Rietmussen-midden vanaf de parkeerplaats tot de
knotwilgen zo’n 800 meter. Als we dat op werkdagen als maar op en neer moeten lopen schiet het niet erg op en een flinke resultaat is wel zo bevredigend.
De oplossing, onze Tinie met zijn tractor. Hij
sleept de materieel aanhanger op en neer,
gaat de koffie halen en ook nog de soep.
Zodoende kunnen wij stevig doorwerken en
de nodige bomen van hun kruin te ontdoen.

Het weer:
De weerapplicaties worden nogal eens bekeken voordat het besluit valt “ga ik lekker knotten vandaag”. De voorspellingen komen niet altijd uit en het
bijzondere daarvan is dat het bijna altijd in positieve zin afwijkt van het voorspelde weer. Kijk het schema er op na en zie hoe we bijna altijd prima knotweer
hebben. Dat komt natuurlijk door een van de volkswijsheden “knoters krijgen het weer dat ze verdienen” en dat is goed. Dat de weergoden het wel erg
letterlijk uitvoeren is een minpuntje. Enkele knotdagen bleef het droog maar meteen nadat het net over de ladderwagen was gespannen begon het te
regenen en werden de fietsers nat. Heeft ook zijn voordelen zijn de werkkleren al geweekt als je thuis komt en kunnen zo de was in!

Ons materieel:
Zoals elke week wordt gezegd let op het gereedschap. Dat lukt redelijk, dit jaar zelfs erg goed. Maar regelmatig worden er
mensen op uit gestuurd om nog eens goed te kijken waar het ontbrekende stuk gereedschap is. Achteraf blijkt het dan niet
altijd nodig te zijn want, zoals vele ondertussen weten, is tellen niet de sterkste kant van de verantwoordelijke knotter. Maar
dit jaar vinden we een jirizaag die drie jaar gelden verdwenen was. Zoals de foto aangeeft is hij er niet beter van geworden,
van het ontbreken van de liefdevolle zorg van de Knotgroep.

ARBO:
Vroeger, toen wij nog jong en dynamisch waren,
sprongen we dartel over sloten en prikkeldraad.
Kom daar anno 2020 nog eens om. Een sloot, een
dijk, prikkeldraad noem maar op het is al gauw
een barrière die moeilijk en soms in het geheel
niet te nemen is. Dus wat is dan de oplossing,
bouw een brug en liefst nog met leuning.
Van elke activiteit wordt een dagverslag gemaakt
in het kader van de ARBO en de verplichte risico
inventarisatie.

Kidsknotdag:
Voor de derde keer hadden we een kidsknotdag aan de
Kerkhoef in Nederwetten. Deze rij knotwilgen, ooit
gepoot door kinderen werd nu voor de derde maal
geknot. Kinderen enthousiast en actief met knotten en
vele andere zaken. Maar ook deze klus werd geklaard
en na afloop was er iets te drinken en te snoepen en
kunnen de bomen er weer enkel jaren tegen.

Publiciteit:
We zorgen voor regelmatige publicaties van onze activiteiten mede om
ons potentieel aan te vullen en verjongen. Af en toe komen er dan nieuwe
knotters bij en eenmaal gegrepen door het knotvirus komt men vaker
terug. Zie ook:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/
message/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=user-mailing&msg=25572

Verantwoording:
Dit jaar een iets ander jaarverslag, korter van tekst en zonder een
opsomming van de actieve dagen. Verder in het gebruikelijk slecht
Nederlands, maar daar kennen jullie mij wel van, en ik ben te eigenwijs
om dit verslag gladjes te laten herschrijven. Dus geniet er van en probeer
het plezier wat je dit jaar weer ervaren hebt door te geven aan potentiële
knotters. Tot het najaar.
Jan Kempers

Nagekomen bericht.
En dan is het koningsdag met de daarbij behorende lintjesregen. En weer valt deze regen op de hoofden van enkele knotters. Paul Dinjens en Kees Planken
zijn lid geworden van de orde van Oranje Nassau. Trots mogen ze zijn want de lijst met voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding
is niet gering. Als seniorknotters en een hele rijke knotervaring hopen we dat ze nog veel wilgen mogen knotten.

Proficiat

